
OFERTA CERCURI ȘCOALA DE VARĂ 2020 

   (sfârșit de an școlar - clasele pregătitoare și I 

29.06-31.07.2020) 

 

 

 

  

 Nr. 

crt.  
Denumirea 

cercului  
Responsabil  Scurtă descriere  Interval de timp  Taxa  

1.  Summer 

funsies 

 (teatru 

copii)  

  

pentru  

Iuliana Melnic  
  

We act, we play and grow together.  Luni  
Ora 9.00-09.50  
Miercuri ora 9.00-9.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

2.  Chitară   
  

  Chiriță Georgiana  
  

În cadrul cursului de chitara vom cunoaste chitara si 
pozitiile corecte de abordare ale acesteia. Ne vom 
focusa pe aplicarea notiunilor metodologice muzicale 
si vom studia tehnicile specifice acestui instrument. 
Ciupitul coardelor, acompaniamentul ritmic, 
improvizatia si chitara solo, sunt abilitati pe care 
fiecare chitarist doreste sa le stapaneasca.  

Luni  
Ora 10.00-10.50  
Joi  
Ora 10.00-10.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

3  Pian   .Porcescu Ludmila  
  

Pianul- dezvoltarea simtului artistic, a auzului muzical 
precum si indemanarea articulatiilor fine.  

D-na profesor vă 
contactează după 
înscriere și stabiliți de  
comun acord  

50 lei / 1 h  

4  Șah  
( doar copilul)  

Petcu Anca  
  

Șahul-un joc clasic de strategie, dezvoltă concentrarea, 
memoria, răbdarea și inteligența.  

Luni  
Ora 18.00-18.50  
Joi  
Ora 18.30-19.20  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
120 lei ( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

5  Șah  
( copil-părinte)  

Petcu Anca  
  

Șahul-un joc clasic de strategie, dezvoltă concentrarea, 
memoria, răbdarea și inteligența.  

Luni  
Ora 18.00-18.50  
Joi  
Ora 18.30-19.20  

2 ore săpt.  
Abonament ( părinte +copil)  
5 ore  
155 lei ( perioada 29.06-13.07, după care se 
reînnoiește abonamentul)  
  



6  Grafică  

  

Alexandra Popa  
(  Atelier Picturești)  
  

Atelierul Tehnici de Grafica si Desen are ca scop 
dezvoltarea imaginatiei, gandirea si creativitatea 
copilului, printr-un mod relaxant si distractiv dupa o 
saptamana plina de teme.  
Prin joaca, cel mic va deprinde abilitati si tehnici de 
grafica , cȃt si sporirea increderii in sine.  

Marți  
Ora 10.00-10.50  
  

1 oră/ săpt.  
Abonament  
3 ore  
90 lei ( perioada 29.06-14.07, după care se 
achită un  abonament de 2 ore- 60 lei)  

7  Pictură  
  

Alexandra Popa  
(  Atelier Picturești)  
  

Cu tuselor de culoare, copilul va invata sa dea frȃu liber 
gȃndurilor si sentimentelor, dar si sa creeze o 
compozitie picturala si sa finalizeze o lucrare..  

Vineri  
Ora 09.00-09.50  

1 oră/ săpt.  
Abonament  
3 ore  
90 lei ( perioada 29.06-17.07,  după care se 
achită un  abonament de 2 ore- 60 lei)  

8.  Dans Modern  Andreea Bica  
  

Dansam și ne distram pe piesele preferate ale copiilor!  Marți  
Ora 09.00-09.50  
Joi  
Ora 09.00-09.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-14.07, după care se 
reînnoiește abonamentul)  

9.   Zumba  Fitness  

adulti  

Oana Vasiliev  
  

Întreținere fizica în pași de dans!  Marți  
Ora 09.00-09.50  
Joi  
Ora 09.00-09.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
200 lei ( perioada 29.06-14.07, după care se 
reînnoiește abonamentul)  

10  YOGA KIDS  Roxana Spânache  
  

  Zambete, mișcare, relaxare!  Marți  
Ora 17.30-18.20  
  

1 oră săpt.  
Abonament  
3 ore  
120 lei ( perioada 29.06-14.07, după care se 
achită un abonament de 2 ore- 80 lei)  

11  YOGA  

PARENT&CHILD  

Roxana Spânache  
  

Te invit la Atelierul YOGA TOGHETHER pentru a 
petrece timp de calitate prin activitati de mindfulness ce 
susțin conectarea cu tine insati și conectarea parintecopil  

  
Miercuri  
Ora 19.00-19.50  

1 oră săpt.  
Abonament  
3 ore ( părinte +copil)  
210 lei ( perioada 29.06-14.07, după care se 
achită un  abonament de 2 ore -140 lei)  

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

OFERTA CERCURI ȘCOALA DE VARĂ 2020 

(sfârșit de an școlar - clasele a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a 

29.06-31.07.2020) 

Nr. 

crt.  
Denumirea 

cercului  
Responsabil  Scurtă descriere  Interval de timp  Taxa  

1.  Summer funsies  

(teatru  pentru  

copii)  

Iuliana Melnic  We act, we play and grow together.  Luni  
Ora 9.00-09.50  
Miercuri ora 9.00-9.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

2.  Chitară   
  

 Chiriță Georgiana  
  
  

În cadrul cursului de chitara vom cunoaste chitara si 
pozitiile corecte de abordare ale acesteia. Ne vom 
focusa pe aplicarea notiunilor metodologice muzicale 
si vom studia tehnicile specifice acestui instrument. 
Ciupitul coardelor, acompaniamentul ritmic, 
improvizatia si chitara solo, sunt abilitati pe care 
fiecare chitarist doreste sa le stapaneasca.  

Luni  
Ora 10.00-10.50  
Joi  
Ora 10.00-10.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

3  Pian  Porcescu Ludmila  
  

Pianul- dezvoltarea simtului artistic, a auzului muzical 
precum si indemanarea articulatiilor fine.  

D-na profesor vă 
contactează după 
înscriere și stabiliți de  
comun acord  

50 lei / 1 h  

4  Șah  
( doar copilul)  

Prof. Petcu Anca  
  

Șahul-un joc clasic de strategie, dezvoltă concentrarea, 
memoria, răbdarea și inteligența.  

Luni  
Ora 18.00-18.50  
Joi  
Ora 18.30-19.20  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
120 lei ( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

5  Șah  
( copil-părinte)  

Petcu Anca  
  

Șahul-un joc clasic de strategie, dezvoltă concentrarea, 
memoria, răbdarea și inteligența.  

Luni  
Ora 18.00-18.50  
Joi  
Ora 18.30-19.20  

2 ore săpt.  
Abonament ( părinte +copil)  
5 ore  
155 lei ( perioada 29.06-13.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  
  

  



6  Grafică  

  

Alexandra Popa (  

Atelier Picturești)  
  

Atelierul Tehnici de Grafica si Desen are ca scop 
dezvoltarea imaginatiei, gandirea si creativitatea 
copilului, printr-un mod relaxant si distractiv dupa o 
saptamana plina de teme.  
Prin joaca, cel mic va deprinde abilitati si tehnici de 
grafica , cȃt si sporirea increderii in sine.  

Marți  
Ora 09.00-10.50  
  

2 ore/ săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-14.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

7  Pictură  
  

Alexandra Popa (  

Atelier Picturești)  
  

Cu tuselor de culoare, copilul va invata sa dea frȃu 
liber gȃndurilor si sentimentelor, dar si sa creeze o 
compozitie picturala si sa finalizeze o lucrare..  

Vineri  
Ora 09.00-10.50  

2 ore/ săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-17.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

8.  Dans Modern  Andreea Bica  
  

Dansam și ne distram pe piesele preferate ale copiilor!  Marți  
Ora 09.00-09.50  
Joi  
Ora 09.00-09.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
150 lei ( perioada 29.06-14.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

9.  Zumba  Fitness  

adulti  

Oana Vasiliev  
  

Întreținere fizica în pași de dans!  Marți  
Ora 09.00-09.50  
Joi  
Ora 09.00-09.50  

2 ore săpt.  
Abonament  
5 ore  
200 lei ( perioada 29.06-14.07, după care 
se reînnoiește abonamentul)  

10  YOGA KIDS  Roxana Spânache    Zambete, mișcare, relaxare!  Marți  
Ora 17.30-18.20  
  

1 oră săpt.  
Abonament  
3 ore  
120 lei ( perioada 29.06-14.07, după care 
se achită un abonament de 2 ore- 80 lei)  

11  YOGA  

PARENT&CHILD  

Roxana Spânache  Te invit la Atelierul YOGA TOGHETHER pentru a 
petrece timp de calitate prin activitati de mindfulness 
ce susțin conectarea cu tine insati și conectarea 
parintecopil  

Miercuri  
Ora 19.00-19.50  

1 oră săpt.  
Abonament  
3 ore ( părinte +copil)  
210 lei ( perioada 29.06-14.07, după care 
se achită un  abonament de 2 ore -140 lei)  

 

 


